
 
 
Debats d’una societat madura 

 
M’agrada observar el brogit imparable de qualsevol indret d’aquesta 
Catalunya que ha fet de l’esforç personal i col�lectiu el seu valor més 
preuat. M’agrada perquè sempre és possible la reflexió serena, 
perquè la immensa majoria de ciutadans i ciutadanes tenen una 
opinió sedimentada i no es deixen portar amb facilitat per expressions 
estridents.  
 
És per aquesta societat, per qui el Departament de Justícia va 
prendre la decisió d’informar regularment de les seves dades, 
activitats, projectes i posicionament, malgrat saber que els temes de 
què és responsable podrien, per efecte del tremendisme, ser 
interpretats amb altes dosis de morbositat. 
 
Si se’ns ha donat la responsabilitat de governar presons, essent 
conseqüents amb el deure d’informar hem fet (per primera vegada a 
la història) un butlletí penitenciari on figuren tots els detalls de la 
població encarcerada o sotmesa a altres tipus de compliment de 
condemnes.   
 
Si les presons són llocs on els drets civils (no pas els humans) estan 
limitats, també s’informa adequadament de les incidències que hi 
alteren la vida quotidiana.  
 
Si hem estat l’únic govern autonòmic que ha assumit aquesta difícil 
competència, per responsabilitat ens hem pres seriosament la funció 
rehabilitadora dels centres penitenciaris. Tot i saber que mai 
aconseguirem el cent per cent de resultats positius, apliquem 
programes de reeducació individualitzada a tots els condemnats per 
delictes amb violència, i especialment als que han comès agressions 
sexuals. 
 
És el mateix Departament de Justícia qui, persistint en el seu 
compromís de transparència, informa dels seus estudis sobre 
reincidència o fa pública la consideració de no rehabilitats d’aquells 
que observa que no han superat els programes de reeducació. 
 
Conscients que el percentatge de reincidències, encara que és baix, 
constitueix un greu problema, formulem la necessitat d’escoltar 
experts en el camp del dret, de l’administració de justícia, de la 
pediatria o l’andrologia, de la psicologia o la sociologia. S’anuncia, 
doncs, un debat obert per dilucidar si és necessari o no aplicar 
mesures d’obligat compliment una vegada que la condemna de 
privació de llibertat ha finalitzat. 



 
Darrerament, i a proposta de la Fiscalia Superior de Catalunya, 
s’articula vigilància policial extraordinària, mesura amb la qual 
s’estableix un nou precedent que ens torna a diferenciar i que denota 
la nostra preocupació pels casos greus. 
 
A la ciutadania madura, a la qual ens devem i que hem de servir, 
hem de poder dir-li que no hi ha cap mètode infalible, que no hi ha 
èxits del cent per cent. Els hem de dir que el nostre ordenament 
jurídic, de què en algun temps ens hem mostrat cofois, va abolir la 
pena de mort i la cadena perpètua i no permet la intervenció 
corporal. Tenim l’obligació de dir-los que per molt greu que sigui el 
delicte, les condemnes màximes són de 20 o 30 anys, segons el 
supòsit; que tots els  condemnats després de l’any 1995 ja 
compleixen la totalitat de la condemna perquè ja no existeix la 
redempció pel treball o la bona conducta, i que, sortosament, 
l’alliberament d’un pres no és un fet discrecional ni arbitrari. 
 
Aquest és el model de càstig que entre tots hem determinat. Si el 
volem qüestionar, fem-ho amb coneixement profund de la 
complexitat de determinats delictes. 
 
Per això, a la primavera vam decidir encetar el debat i la reflexió a 
través d’una comissió d’experts que hauríem de deixar treballar sense 
que el calendari de les excarceracions els condicionés. I perquè som 
una societat madura no podem utilitzar la informació de què 
disposem, fruit de la convicció de transparència del Departament de 
Justícia, en contra de la tranquil�litat social. 
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